
 

 

 

Ikmēneša jaunumi 
Uzkrājumi un ieguldījumi 
Akciju tirgi piedzīvojuši savus sliktākos laikus kopš 2011. 
gada 

 
  2015. gada oktobris 

Tirgus apskats 
Gan septembrī, gan visā gada trešajā ceturksnī finanšu tirgus bija pārņēmušas bažas par Ķīnas ekonomiskās lejupslīdes ietekmi uz globālo 
ekonomiku. Tirgi ir piedzīvojuši savus sliktākos laikus kopš 2011. gada. ASV Federālo rezervju bankas (FED) lēmums atstāt ASV procentu likmes 
negrozītas, neskatoties uz samērā stabilajiem ASV ekonomiskajiem rādītājiem, izņemot vājākus nekā gaidīts nodarbinātības rādītājus 
septembrī, izraisīja nervozitāti par globālās ekonomikas izaugsmes potenciālu un no jauna radīja nenoteiktību attiecībā uz ASV likmju 
palielināšanas brīdi un tempiem. Mūsuprāt, ilgstoša tirgus lejupslīde nav gaidāma, tomēr krasās tirgus svārstības vēl kādu laiku saglabāsies.  

Akciju tirgus darbības 
rezultāti* Nozīmīgākie notikumi un prognozes 

ASV  
(S&P 500, USD): 
-2,6% septembrī 
-6,7% kopš gada sākuma 
+68,2% 5 gadu laikā 
 
Eiropa  
(MSCI EURO, EUR): 
-5,0% septembrī 
0,0% kopš gada sākuma 
+21,5% 5 gadu laikā 
 
Austrumeiropa 
(MSCI EM Eastern Europe, USD): 
-4,8% septembrī 
-1,7% kopš gada sākuma 
-44,4% 5 gadu laikā 
 
Āzija  
(MSCI EM Asia, USD): 
-1,8% septembrī 
-14,5% kopš gada sākuma 
-10,7% 5 gadu laikā 
 
Latīņamerika 
(MSCI EM Latin America, USD): 
-7,9% septembrī 
-30,5% kopš gada sākuma 
-56,8% 5 gadu laikā 

ASV akciju tirgi uzrādīja vissliktākos ceturkšņa darbības rezultātus kopš 2011. gada 3. ceturkšņa, kurus bija ietekmējusi 
gan Ķīnas izaugsmes tempu palēnināšanās, gan nenoteiktība par FED politiku. FED septembra sanāksmē 
pieņemtais lēmums nemainīt procentu likmju politiku, neskatoties uz stabilajiem ekonomikas izaugsmes 
radītājiem ASV, izraisīja nervozitāti par globālās ekonomikas izaugsmes potenciālu. Taču, mūsuprāt, FED lēmumu 
drīzāk varētu uzskatīt par apdrošināšanas polisi šajos nervozajos finanšu tirgus apstākļos. Saskaņā ar pašreizējām 
SEB prognozēm ASV procentu likmju palielināšana notiks decembrī, taču ir iespējams, ka varētu nākties 
gaidīt arī ilgāk (saskaņā ar pašreiz tirgū valdošo uzskatu pastāv tikai 29% varbūtība, ka likmju palielināšana notiks 
decembrī). Jaunākie ASV ekonomikas dati ir uzrādījuši dažas vājināšanās pazīmes. Septembrī ASV ekonomikā 
tika radīts mazāk darbavietu (142 000) nekā gaidīts (201 000), ražošanas aktivitāte (ISM indekss) samazinājās līdz 
zemākajam līmenim kopš 2013. gada maija. No otras puses, patērētāju uzticība sasniedza savu augstāko līmeni šogad. 
Cerības saistībā ar gaidāmo ceturkšņa peļņas sezonu ir mazinājušās, pašreiz tiek prognozēts 5% kopējais 
samazinājums salīdzinājumā ar 2014. gada 3. ceturksni. Tomēr, ja rezultāts būs labāks nekā cerēts, tas ienesīs akciju 
tirgos pozitīvas noskaņas.   

Eiropas ekonomiskie rādītāji kopumā bijuši pozitīvi. Uzņēmumu un patērētāju uzticēšanās rada drošības sajūtu, 
ka eirozonas izaugsme uzņem ātrumu. 2015. gada 3. ceturksnis bija devītais ceturksnis pēc kārtas, kurā IKP ir 
palielinājies. Ievērības cienīgs ir fakts, ka Eiropas izaugsmi pašreiz virza iekšzemes pieprasījuma palielināšanās. 
Iepriecina Eiropas valstu ekonomikas relatīvā imunitāte pret Grieķijas krīzi un Ķīnas ekonomisko  lejupslīdi. Tomēr 
Eiropas akciju tirgi nav bijuši pārāk imūni pret šīm problēmām un ir nonākuši atpakaļ turpat, kur tie atradās gada 
sākumā. ECB vēlme veikt papildu pasākumus eirozonas ekonomikas atbalstīšanai vērtējama pozitīva, jo 
tādējādi tiks atbalstīti Eiropas kapitāla tirgi. 

Attiecībā uz finanšu tirgu negatīvo reakciju uz ziņām no Ķīnas – notikumu ķēde sākās ar negaidīto juaņas 
devalvāciju augustā. Nestabilitāti vairoja negaidīti vājie ekonomiskie rādītāji un bažas par pasaulē otrās lielākās 
valsts izaugsmes tempu palēnināšanās sekām. Tomēr pieminēšanas vērta ir nekustamā īpašuma tirgus neliela 
stabilizēšanās, arī mazumtirdzniecības rādītāji uzrāda stabilu pieaugumu. Lejupslīde ir daļa no procesa, kas saistīts 
ar Ķīnas ekonomikas pāriešanu uz lēnāku, bet ilgtspējīgāku uz patēriņu un pakalpojumiem balstītu izaugsmi. 
Vairāk par Ķīnas ekonomikas perspektīvām varat izlasīt mēneša tēmā (turpmāk tekstā). 

Citur pasaulē. Jaunākie Japānas ekonomikas dati liecina par rūpnieciskās produkcijas izlaides apjomu 
samazināšanos, kas ir novedis pie spekulācijām, ka 2015. gada 3. ceturksnī Japānas ekonomika, iespējams, ir 
ieslīdējusi atpakaļ recesijā. Neiepriecinošā ekonomiskā lejupslīde tomēr vieš arvien lielākas cerības, ka Japānas 
Bankai nāksies paplašināt tās kvantitatīvās mīkstināšanas programmu, lai veicinātu izaugsmi un inflācijas 
mērķu sasniegšanu. Bažījoties, ka ekonomiskā izaugsme Indijā varētu palēnināties, Indijas centrālā banka ir 
samazinājusi bāzes procentu likmi lielākā apmērā nekā gaidīts – par 0,5% līdz 6,75 procentiem. Saskaņā ar jaunās 
valdības ekonomiskajām reformām, kas lēnām tiek īstenotas, tā ir pozitīva zīme, ka tiks veiktas riskantākas 
investīcijas. Tomēr būs jāpaiet ilgākam laikam, lai redzētu, vai jaunās reformas vērtīs ekonomisko situāciju gaišāku. 
Septembra beigās Brazīlijas valūtas – reāla – vērtība nokrita līdz visu laiku zemākajam līmenim attiecībā pret 
ASV dolāru, atspoguļojot šīs valsts ekonomisko lejupslīdi, kā arī bažas par Brazīlijas valdības spējām risināt fiskālās 
problēmas. Tomēr ir lielākas cerības, ka valūtas vājināšanās cels eksportu apjomu un palīdzēs samazināt valsts 
tekošā konta deficītu. Visu ar Krievijas ekonomiku saistīto problēmu kontekstā Krievijas akciju tirgu ir ietekmējuši 
ģeopolitiskie notikumi – krievu gaisa spēku triecieni Sīrijā ir vairojuši spriedzi starp Maskavu un Vašingtonu. 

* Plašāka informācija par indeksu vērtības svārstībām iekļauta šā dokumenta beigās
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ietekme uz dažādu riska kategoriju investīcijām 
Produktu grupa Ietekme iepriekšējā mēnesī un nākotnes prognozes 

Konservatīvā 
stratēģija 
(zems riska 
līmenis) 

Bažas par globālo ekonomisko izaugsmi un FED lēmums nesteigties ar procentu likmju paaugstināšanu ir novedis pie neliela 
ienākumu no valsts obligācijām krituma (obligāciju cena ir palielinājusies). Vājie ekonomikas rādītāji var ierobežot ienākumu 
no valsts obligācijām pieaugumu. Taču ekonomisko apstākļu stabilizēšanās, prognozes par inflācijas palielināšanos, kā arī 
FED procentu likmju celšana var noteikt valsts obligāciju ienesīguma pakāpenisku palielinājumu. Mūsu viedoklis par valsts 
obligācijām (turpmākajos 12 mēnešos) nav mainījies – tas joprojām ir konservatīvs. 

Sabalansētā 
stratēģija 
(vidēji augsts 
riska līmenis) 

Septembrī mūsu sabalansētie vidēja riska ieguldījumu portfeļi pieredzēja otro sliktāko mēnesi šogad, arī viss 2015. gada 
trešajā ceturksnis bija izaicinājumu pilns, galvenokārt tāpēc, ka akciju tirgos bija vērojama akciju izpārdošana (prognozes 
attiecībā uz augsta riska ieguldījumiem sabalansētās stratēģijas (vidēji augstā riska) portfeļiem ir iekļauti augsta riska sadaļā). 
Mūsuprāt, tirgū vēl kādu laiku saglabāsies krasas svārstības, taču minētais nav uzskatāms par ilgstošas lejupslīdes sākumu, 
tāpēc tam nevajadzētu nelabvēlīgi ietekmēt mūsu ilgtermiņa stratēģiju. Pēdējo mēnešu laikā vidēja riska ieguldījumi, 
piemēram, augsta ienesīguma (AI) obligācijas ar īsāku termiņu uzrādīja lielāku svārstīgumu, taču raugoties nākotnē 
(12 mēneši), tie joprojām uzskatāmi par vispievilcīgākajiem fiksēta ienākuma instrumentiem, raugoties no riska-ienesīguma 
aspekta. 

Agresīvā 
stratēģija 
(augsts riska 
līmenis) 

Akciju izpārdošana gada 3. ceturksnī padarījusi pievilcīgākas attīstītās tirgus ekonomikas valstu akcijas (ar vērtības 
palielināšanās potenciālu). Esam mazliet piesardzīgāki attiecībā uz attīstības tirgus ekonomikas valstu tirgiem, jo tajos var 
novērot vairāk vājināšanās pazīmju, jo sevišķi izejvielu eksportētājvalstīs. Kopumā sagaidāms, ka vēl kādu laiku turpināsies 
lielāks tirgus svārstīgums, taču mēs joprojām esam pozitīvi noskaņoti par globālās ekonomikas izaugsmi ilgtermiņā. Tā gan 
būs mazliet lēnāka nekā iepriekš gaidīts. Gan pozitīvo tendenču ASV, gan Eiropas valstu ekonomikas atveseļošanās dēļ tirgū 
būtu jāvalda labam noskaņojumam. Zemās izejvielu cenas un monetārās stimulēšanas turpināšana palīdzēs uzturēt patēriņu 
un izaugsmi. 



2015. gada oktobris 

Mēneša tēma 
Ķīna: vājāki izaugsmes tempi, taču nekas 
dramatisks 

Vasarā un rudens sākumā medijus pārplūdināja ziņas par Ķīnu. 
Pasaules otrās lielākās ekonomikas izaugsmes tempi turpina 
samazināties. Tas ir ietekmējis visas aktīvu grupas, mazinot arī tirgus 
dalībnieku vēlmi uzņemties risku. Tomēr izaugsmes tempu 
palēnināšanās ir loģiska, ņemot vērā, ka globālajā ekonomikā nav 
bijis vērojams impulss, un arī tāpēc, ka Ķīna vēlas pielikt punktu savai 
lielajai atkarībai no cikliskās ražošanas sektora un virzīties uz tādu 
ekonomiku, kuras attīstības pamatā ir patēriņš un pakalpojumi. 

Nesen novērojamās pazīmes, kas liecina par Ķīnas ekonomikas 
attīstības tempu palēnināšanos, iekļāva vājākus rūpnieciskās 
ražošanas rādītājus, eksporta rādītāju kritumu un zemāku iepirkumu 
menedžeru indeksa (PMI) līmeni. Taču, mūsuprāt, ir gaidāma „mīksta 
piezemēšanās”, 2015. gadā IKP pieaugot par 6,8 procentiem. 
Prezidenta Sji Dzjiņpina šim gadam noteiktais Ķīnas izaugsmes mērķis 
ir 7 procenti. Ja šis mērķis tiks sasniegts, Ķīnas izaugsmes tempi būs 
bijuši vislēnākie kopš 1990. gada. 

Nekustamā īpaša tirgus 
Vēl viens Ķīnas izaugsmes tempu palēnināšanās iemesls ir mājokļu 
tirgus – ekonomikas attīstības galvenā faktora – 
vājināšanās. Pieprasījums pēc īpašumiem ir samazinājies, ietekmējot 
izejvielu tirgus. Tiek patērēts mazāk tērauda, kas ir novedis pie tā, ka 
2015. gadā Ķīna ir eksportējusi tik pat daudz tērauda, cik Japāna, lai 
gan Ķīna vēl joprojām ir pasaules lielākais tērauda patērētājs. Pēc 
lielajiem kapitālieguldījumiem gados pēc 2008. - 2009. gada finanšu 
krīzes 2013. gadā investīciju mājokļos īpatsvars IKP bija 10,4 procenti. 
Kad 2006. gadā pārsprāga Spānijas mājokļu burbulis, investīciju 
mājokļos īpatsvars bija 12,5 % no tās IKP. Ir daudz piemēru arī citās 
valstīs, kurās mājokļu burbulis pārsprāga, kad investīciju apmērs bija 
sasniedzis 6 – 9% no IKP. Ņemot vērā Ķīnas lielo iedzīvotāju skaitu un 
urbanizācijas vilni, kad procentuāli vairāk cilvēku pārceļas uz dzīvi 
pilsētās, šai problēmai būtu nedaudz jāmazinās. No otras puses, 
dzīvokļu celtniecības apjomi ir būtiski palielinājušies, un tirgus sāk 
palikt piesātināts. Jau 2012.  gadā dzīvojamo platību uz vienu 
iedzīvotāju īpatsvars Ķīnā bija lielāks nekā, piemēram, Spānijā, Taivānā 
un Dienvidkorejā, kas ir neierasti attīstības tirgus ekonomikas valsts 
tirgum. Mājokļa pārdošanai nepieciešamais laiks arvien pagarinās. 
Mazākajās pilsētās šobrīd šis skaitlis ir sasniedzis savu augstāko līmeni 
piecu gadu laikā. Tomēr Ķīnas līderi pieliek lielas pūles, lai stabilizētu 
nekustamā īpašuma tirgu. Mājokļu iegādei noteiktās ierobežojošās 
prasības atvieglotas, savukārt, bankas ir saņēmušas norādījumus, ka 
jaunās hipotēkas ir jāapstiprina ātrāk. Ķīnas Tautas banka (ĶTB) 
vairākos piegājienos ir samazinājusi bāzes procentu likmi, kā arī 
samazinājusi rezervju normu bankām. Ar minētajām darbībām ir 
sasniegts zināms rezultāts: pēc 12 mēnešu nepārtrauktas cenu 
lejupslīdes vasarā mājokļu cenas nedaudz palielinājās. 

Valdība izmanto daudzus instrumentus 
Vēsture liecina, ka Ķīnas valdība nopietni uztver savus solījumus par 
izaugsmes līmeni, un arī turpmāk mēs varam sagaidīt procentu likmju 
samazināšanu un zemāku rezervju normu bankām. Augustā negaidīti 
tika devalvēta juaņa, tās vērtība samazinājās par apmēram 5% 
attiecībā pret dolāru, kas varētu nākt par labu Ķīnas eksporta 
uzņēmumiem. Mūsuprāt, devalvācijas sagaidāmas arī turpmāk. Arī 
investīcijas infrastruktūrā varētu būt viens no darba kārtības 
jautājumiem, ņemot vērā, ka jomas, kas varētu pozitīvi ietekmēt Ķīnas 
izaugsmi arī ilgtermiņā, nav bijušas pietiekami novērtētas. Vietējā 
transporta satiksmes, elektrotīklu, ūdens kvalitātes un vides 
uzlabojumi arī ir iespējamās turpmāko investīciju jomas. Valdība, 
visticamāk, izmantos šo izdevību, lai veiktu izmaiņas valsts 
kontrolētajos uzņēmumos.  
Daudzi no šiem uzņēmumiem ir neefektīvi un atsevišķos gadījumos – 
korumpēti. Īpašumtiesību struktūras maiņa var novest pie uzņēmumu 
apvienošanās, un jaunā īpašumtiesību struktūra, cerams, noteiks 
optimālāku korporatīvo pārvaldību un efektīvākus uzņēmumus 
ilgtermiņā.

 

Runājot par korupcijas problēmu risināšanu, pašreizējā Ķīnas valdība jau ir 
daudz padarījusi lietas labā. Korupcijas apkarošanas vilnis Ķīnā turpinās jau 

kopš 2013. gada. 2014. gada jūlijā pret deviņiem vadības līmeņa valsts 
ierēdņiem tika ierosinātas izmeklēšanas lietas. Dažos valsts kontrolētajos 
uzņēmumos pēc būtības ir nomainīta visa to vadības komanda. 2012. gada 
decembrī tika ieviestas stingrākas prasības valsts ierēdņu izšķērdības 
novēršanai. Protams, mērķis ir parādīt sabiedrībai, ka valdība ir tās pusē. 
Tas, šķiet, ir izdevies, jo vairākums iedzīvotāju ir apmierināts ar valdības 
darbu. 

Akciju tirgus, investori un valdība 
Šis ir bijis svārstību pilns gads Ķīnas vietējās biržās. Šanhajas biržā gada 
sākums bija stabils, uzrādot 70% pieaugumu laika posmā no februāra līdz 
jūnijam, pirms tirgus pilnībā sabruka. Šā raksta tapšanas brīdī tirgus lielā 
mērā jau ir atguvies un atrodas gada sākuma līmenī.  
Šā gada sākumā daudzi novērotāji sliecās domāt, ka ir bijis akciju tirgus 
burbulis ar ekstrēmiem vērtējumiem, taču ķīniešu investori ieplūda tirgū arī 
tad, kad cenas turpināja celties. Ļoti strauji pieauga jaunu ieguldījumu 
kontu skaits, jo arvien vairāk cilvēku vēlējās iesaistīties akciju tirgus rallijā. 
Laika posmā no 2014. gada jūnija līdz 2015. gada maijam Ķīnā tika no 
atvērti ap 40 miljoniem kontu. Daudzi nepieredzējuši akciju tirgus 
dalībnieki uzņēmās lielu risku, un tas atmaksājās, savukārt citiem nācās 
zaudēt savu sākotnējo kapitālu un atsevišķos gadījumos pat vairāk. 
Turpretī daudzi lielie investori vasarā samazināja savu turēto akciju daļu. 
Iespējams daudzi pieredzējušāki investori tika maldināti, ņemot vērā, ka 
valdība sāka īstenot daudzus pasākumus, kuru mērķis bija apstādināt 
akciju cenu kritumu. Sākotnējie publiskie piedāvājumi (IPOs) ir apturēti, 
citām personām piederošo akciju pārdošana ir aizliegta, un valsts 
kontrolētie uzņēmumi ir iegādājušies akcijas finanšu tirgū, lai panāktu cenu 
palielināšanos. Arī privātīpašuma organizācijas ir aicinātas rīkoties tāpat. 
Tikmēr finanšu iestādes tiek mudinātas turpināt izsniegt aizdevumus 
investoriem akciju iegādei. Ķīnas varas iestāžu iejaukšanās sākumā deva 
augļus, taču pēc tam akciju cenas turpināja samazināties. Tomēr akciju 
tirgus kritumam nevajadzētu īpaši būtiski ietekmēt faktisko ekonomiku. 
Ķīniešu īpatsvars, kuriem pieder akcijas, ir tikai ap 7%, un vērtspapīri veido 
samērā nelielu mājsaimniecību mantas īpatsvaru pretstatā nekustamā 
īpašuma sektoram, kas veido aptuveni 40 procentus. 

Nākotne 
Ir grūti skaidri zināt, kas tieši notiek Ķīnā. Nesenās tirgus problēmas ir 
pārspīlētas, taču ne bez iemesla. Uzskatām, ka Ķīnā tiks panākta „mīkstu 
piezemēšanās”. Mājokļu tirgum nepieciešams laiks, lai tas atlabtu. Ķīnā 
joprojām ir visvairāk apdzīvotā valsts pasaulē ar augstu iedzīvotāju 
izglītības līmeni un čakliem iedzīvotājiem. Daudzi uzņēmumi gūst labumu, 
piepildot augošā vidusslāņa vajadzības. Tas nozīmē, ka Ķīnā joprojām ir 
labvēlīgi strukturālie spēki, bet tie vairs nav tādi kā agrāk. Valstī ir arī 
izaugsmes uzņēmumi, kuri iekaro globālā tirgus daļu un kuru pašreizējā 
vērtība ir kļuvusi pievilcīga. Tuvākajā nākotnē saglabāsies gan bažas par 
tirgiem, gan to svārstības, taču nedaudz ilgākā perspektīvā kļūs 
pievilcīgākas tādu uzņēmumu akcijas, kuri veic saimniecisko darbību 
Hongkongā. 
 
Avoti: SEB 
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Terminoloģijas skaidrojums 

Lietotā terminoloģija Paskaidrojums 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) Visu gatavo preču un pakalpojumu, kas saražoti un sniegti valsts teritorijā konkrētā laika periodā, tirgus vērtība, 
lai gan IKP parasti tiek aprēķināts gada griezumā. Tajā ir iekļauts gan privātā, gan publiskā sektora patēriņš, 
valsts izdevumi, ieguldījumi un eksports mīnus imports konkrētas teritorijas ietvaros. 

Iekšzemes pieprasījums Kopējais preču un pakalpojumu pirkumu apjoms, neatkarīgi no to izcelsmes, valsts patērētājiem, uzņēmumiem 
un valdībām konkrētā laika periodā. Iekšējais pieprasījums: iekšzemes kopprodukts mīnus tīrais izvedums.  

Ilgums Obligācijas cenas jutīguma pret izmaiņām procentu likmē rādītājs. Ilgumu izsaka gados. Procentu likmju 
kāpums nozīmē obligāciju cenu kritumu, savukārt procentu likmes kritums nozīmē obligāciju cenu kāpumu. 
Ilguma aprēķināšana ir sarežģīta, jo tā ietver pašreizējo vērtību, peļņu, obligāciju kuponus, kredīta dzēšanas 
pēdējo datumu un citas iezīmes. Par laimi, šis indikators ieguldītājiem ir standarta datu atskaites punkts, kas 
tiek atklāts, piedāvājot visaptverošu informāciju par obligācijām un obligāciju kopfondu. Jo lielāks ir ilguma 
rādītājs, jo lielāks peļņas likmes risks vai atlīdzība par obligāciju cenu.  

Fiskālā politika Fiskālā politika  attiecas uz valsts izdevumiem un nodokļu iekasēšanu. Fiskālā politika attiecas uz valsts budžeta 
izmantojumu, lai ietekmētu ekonomisko darbību. Piemēram, kad ekonomiskā attīstība sāk palēnināties, valdība 
var iejaukties un palielināt tēriņus, lai stimulētu pieprasījumu un ekonomikas attīstību. Vai arī tā var pazemināt 
nodokļus, lai palielinātu pēcnodokļu ienākumu gan cilvēkiem, gan ienākumiem. 

Ieguldījuma reitinga obligācijas  
Augstas peļņas obligācijas 

Ieguldījuma reitinga obligācijas — obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi 
zemu saistību nepildīšanas risku. Augstas peļņas obligācijas — obligācijas (valsts vai uzņēmuma) ar 
kredītreitingu, kas norāda uz relatīvi augstāku saistību nepildīšanas risku nekā ieguldījuma reitinga obligācijām. 
Pastāvot augstākam saistību nepildīšanas riskam, šīs obligācijas nes lielāku peļņu, nekā ieguldījuma reitinga 
obligācijas.  
Divas galvenās kredītreitinga aģentūras „Standard & Poor's“ (S&P) un „Moody's“ izmanto dažādus 
apzīmējumus, kas sastāv no lielajiem un mazajiem burtiem A un B, ar ko apzīmē obligācijas kredītkvalitātes 
reitingu. S&P izmantotie apzīmējumi „AAA“, „AA“ (augsta kredītkvalitāte), „A“ un „BBB“ (vidēja kredītkvalitāte) 
tiek uzskatīta par ieguldījuma reitingu. Obligāciju kredītreitings, kas zemāks par šiem apzīmējumiem („BB“, „B“, 
„CCC“ utt.) tiek uzskatīts par zemu, tādēļ tās parasti dēvē par augstas peļņas obligācijām vai augsta riska 
obligācijām. 

Pasūtījumu vadības institūts 
(ISM), ISM ražošana, ne-
ražošanas indeksi 

Indekss, kas balstīts uz Pasūtījumu vadības institūta veiktajām aptaujām ASV par ražošanas/ne-ražošanas 
uzņēmumiem. Indekss virs 50 norāda, ka industrija paplašinās, savukārt indekss zem 50 norāda uz 
samazināšanos/ Pārbaudot ISM ražošanas un ne-ražošanas indeksus, ieguldītāji spēj labāk saprast valsts 
ekonomisko situāciju. Šim indeksam palielinoties, ieguldītāji var uzskatīt, ka biržām vajadzētu palielināties 
lielākas uzņēmumu peļņas dēļ. Attiecībā uz obligāciju tirgiem var teikt pretējo — tas samazinās līdz ar 
pieaugošiem indeksiem, jo to ietekmē potenciāla inflācija. 

Monetārā politika Monetārā politika ir process, ar kuru valsts monetārā iestāde (parasti — centrālā banka) kontrolē naudas masu 
(naudas masas pieauguma apjomu un ātrumu) ar mērķi veicināt ekonomisko attīstību un stabilitāti. Piemēram, 
ja naudas masa pieaug pārāk ātri, inflācijas koeficients palielināsies un ekonomika „pārkarsīs“. Ja naudas masas 
pieaugums tiek pārāk bremzēts, ekonomikas attīstība var kļūt lēna. Galvenie instrumenti naudas masas 
kontrolei ir atvērtā tirgus operācijas (aktīvu pirkšana vai pārdošana), mainīgas procentu likmes un mainīgas 
prasības attiecībā uz komercbanku rezervēm. 

Iepirkumu  
menedžeru indekss (PMI) 

Ražošanas sektora veselīgas ekonomikas rādītājs. PMI indeksi balstās uz pieciem galvenajiem rādītājiem: jaunie 
pasūtījumi, krājumu līmenis, ražošana, piegādes un nodarbinātības vide. Ja PMI pārsniedz 50, tas liecina par 
ražošanas sektora paplašināšanos salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. Rādījums zem 50 liecina par 
samazināšanos, savukārt 50 norāda uz nemainīgu stāvokli. 

Investīcijas mājokļos Nauda, ko cilvēki izlieto, iegādājoties mājokļus (vai nu dzīvošanai tajos vai izīrēšanai), mājokļu uzlabojumu izdevumi un 
naudas ieņēmumi no mājokļu pārdošanas. 

Naudas drukāšana ekonomikas 
„sildīšanai“ (QE) 

Netradicionāla monetārā politika, kuras ietvaros centrālā banka iegādājas valsts vērtspapīrus vai citus 
vērtspapīrus tirgū, lai pazeminātu procentu likmes un palielinātu naudas masu. Naudas drukāšana ekonomikas 
„sildīšanai“ palielina naudas masu, pārpludinot finanšu iestādes ar kapitālu, mēģinot veicināt aizdevumu 
ņemšanu un likviditāti. 

Ienākumi Ieguldījuma atgūšana ienākumos. Tas attiecas un procentiem vai dividendēm, ko saņem no nodrošinājuma, un 
ko parasti izsaka procentu izteiksmē gada griezumā, balstoties uz ieguldījuma izmaksām, tā pašreizējās tirgus 
vērtības vai nominālvērtības. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Akciju tirgus indeksu rādītāju informācija, kas aptver 5 gadu laika posmu līdz 2015. gada 30. septembrim 

Reģions Indekss Valūta 

Rādītāji 

2010 2011 2012 2013 2014 12 mēnešos 
kopš 2015. 

gada 
sākuma 

ASV  S&P 500 USD 12,8% 0,0% 13,4% 29,6% 11,4% -2,6% -6,7% 

Eiropa  MSCI EURO EUR -2,2% -16,5% 15,6% 19,6% 2,3% -1,0% 0,0% 

Austrum-
eiropa 

MSCI EM 
Eastern Europe 

USD 13,7% -23,3% 13,2% -2,9% -40,0% -28,6% -1,7% 

Āzija  MSCI EM Asia USD 16,6% -19,1% 18,1% -0,2% 2,5%  -14,9% -14,5% 

Latīņ-
amerika 

MSCI EM Latin 
America 

USD 12,1% -21,9% 5,4% -15,7% -14,8% -40,2% -30,5% 

 
Iepriekš minētā informācija sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Tā nav ne konsultācijas par ieguldījumiem, ne arī kāda produkta vai pakalpojuma piedāvājums. Ne šajā 
dokumentā aprakstītie materiāli, ne produkti nav paredzēti izplatīšanai vai pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs vai personām, kas ir Amerikas Savienoto Valstu 
rezidenti (ASV personas), un šāda izplatīšana var būt nelikumīga. SEB neatbild par investīciju lēmumiem, kas pieņemti, balstoties uz iepriekš minēto informāciju. Sniegtās 
informācijas pamatā esošie dati iegūti no avotiem, kurus SEB uzskata par ticamiem. SEB nevar saukt pie atbildības par informācijas pilnīgumu vai pareizību, vai par 
kaitējumu, kas var rasties šādas informācijas iegūšanas rezultātā. 
Ieguldījumi akcijās, fondos un citos vērtspapīros ir saistīti gan ar iespējām, gan ar riskiem. Ieguldījumu tirgus vērtība var gan palielināties, gan samazināties. Dažkārt 
zaudējumu apmērs var pārsniegt sākotnējā ieguldījuma apmēru. Jūsu peļņu no ieguldījumiem, kas veikti ārvalstu tirgos, var ietekmēt valūtas kursu svārstības. Ne aprakstīto 
investīciju produktu ienesīgums, ne iepriekšējo vai nākotnes periodu finanšu rādītāji nav nākamo periodu ienesīguma apsolījums vai pamatojums. 
Pirms lēmumu par ieguldījumiem pieņemšanas iesakām rūpīgi izanalizēt finanšu, juridiskos, regulējošos, grāmatvedības un nodokļu jautājumus, kas saistīti ar ieguldījumu 
veikšanu fondā, un izvērtēt visus ar investīciju saistītos riskus, kā arī investīcijas atbilstību un piemērotību. Ja Jums nepieciešama sīkāka informācija, lūdzam vērsties pie SEB 
konsultanta, bet nodokļu jautājumos – pie attiecīgās jomas speciālista. Vispārīga informācija par investīcijām, kā arī vērtspapīriem ir pieejama SEB tīmekļa 
vietnē  https://www.seb.lv. 


